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22  |  ចំណងជ�ើង និងជេចក្ើេជងខេប / ការវភិាគ

សណំ�ើ បង្កើនបបភពមូលនិធិសបរាប់សាលាង�ៀនសាធា�ណៈ មហាវទិ្យាល័យសហគមន៍ 
និ្ងសវាកម្ម�ដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន ងដ្យផ្លា ស់ប្ូ�កា�វាយតមមលាពន្ធ�បស់បទ្ព្យសម្បត្ិ
ពាណិជ្ជកម្ម និ្ឧសសាហកម្ម ។ កា�ង្្ើមបបជាសិទ្្ធវិងិសាធនកម្ម�ដឋាធម្មនុញ ្ញ ។15

ចំណ្ងជើ្ និ្ងសចក្ើសង្ខេបជា្លាូវកា� ង�ៀបចំងដ្យអគ្គងមធាវ ី

ជើវបបវត្ិ
ទ្រព្យសម្បត្តិពន្ធរដ្ឋា ភតិបាលមូលដ្ឋា ន។ បណ្ដា ទើកក រុង 
California ជោនធើ សាលាជរៀន និងមណ្ឌ លពិជេេៗ  
(ដូចជាមណ្ឌ លការពារអគ្ើភ័យ) កបមូលពន្ធកទព្យេម្បតិ្ពើ
ម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្ផ អ្ែកជលើតមមលៃមនកទព្យេម្បតិ្របេ់ពួកជគ។ 
ពន្ធកទព្យេម្បតិ្ជកើនជ�ើងកបម្ណ $65 ពាន់លាន ជរៀងរាល់
ឆ្នាំ េកម្ប់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នទំាងជនះ។ ជារមួ កបផែល 60 
ភាគរយមនពន្ធកទព្យេម្បតិ្ បានជៅជលើបណ្ដា ទើកក រុង ជោនធើ 
និងមណ្ឌ លពិជេេៗ។ 40 ភាគជ្សេងជទៀតបានជៅជលើសាលាជរៀន 
និងមហាវទិយាល័យេែគមន៍។ ចំផណកទំាងជនះគឺខុេគ្នា កនាុងជោ
នធើខុេគ្នា ។ 
ទ្រព្យសម្បត្តិរមួមាន ដី អគារ គទរឿងយន្ នតិងគទរឿងបរកិ្ខា រ។ 
ពន្ធកទព្យេម្បតិ្អនុវត្ជៅជលើកទព្យេម្បតិ្ជាជកចើន 
កបជភទ។ ដើ និងអគ្រជាប់ពន្ធ។ អា�ើវកម្មជ្សេងៗក៏កតរូវប
ង់ពន្ធកទព្យេម្បតិ្ជលើវត្ុជ្សេងជទៀតភាគជកចើនផដលពួក
ជគជាម្ចា េ់។ ជនះរាប់បញចាូលទំាងជកគឿងបរកិាខេ រ ជកគឿងយន្ 
កំុព្ូយទ័រ និងជកគឿងេង្ហា រមឹ។ ជយើងជៅវត្ុទំាងជនះ 
“ជកគឿងបរកិាខេ រអា�ើវកម្ម។” 
គតីវកិ្កយបទតពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិទតរូវបានរណនាដូចគមដេច?  វកិ្ក
យបកតពន្ធកបចំាឆ្នាំ របេ់ម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្នើមួយៗ គឺជេ្មើជៅ
នឹងតមមលៃកទព្យេម្បតិ្របេ់ពួកជគផដលជាប់ពន្ធគុណនឹងអករា
ពន្ធកទព្យេម្បតិ្របេ់ពួកជគ។ ជាធម្មរាអករាពន្ធអចលនកទព្
យរបេ់ម្ចា េ់កម្មេិទ្ធិគឺ 1.1 ភាគរយ។ 
តមមលៃដីនតិងអគារជាប់ពន្ធរឺផ អ្ែកគលីតមមលៃក្រ្រតិញគដីម។ 
កនាុងឆ្នាំ ផដលដើមួយកផនលៃង ឬអគ្រមួយខនាងកតរូវបានទិញ ជា

ធម្មរាតមមលៃផដលជាប់ពន្ធរបេ់វាគឺជាតមមលៃការទិញរបេ់វា។ 
រាល់ឆ្នាំ បន្ទា ប់ពើជពលជន្ះមក តមមលៃផដលជាប់ពន្ធរបេ់កទព្យ
េម្បតិ្គឺកតរូវបានមលតកមរូវ េកម្ប់អតិ្រណ្ជដ្យជកើនដល់ 
2 ភាគរយ។ ជៅជពលកទព្យេម្បតិ្កតរូវបានលក់មដាងជទៀត 
តមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់វាគឺកតរូវបានកំណត់ជ�ើងវញិជៅតមមលៃទិ
ញថ្មើរបេ់វា។ តមមលៃជាប់ពន្ធមនដើ និងអគ្រភាគជកចើនគឺតិច
ជាងតមមលៃផដលពួកជគអាចកតរូវបានលក់េកម្ប់។ ជនះគឺជដ្
យសារផតតមមលៃផដលកទព្យេម្បតិ្ភាគជកចើនអាចលក់បាន 
គឺជកើនជ�ើងរែ័េជាង 2 ភាគរយកនាុងមួយឆ្នាំ ។
តមមលៃគទរឿងបរកិ្ខា រអាជីវកម្មជាប់ពន្ធរឺផ អ្ែកគលីចំនួនម ល្ៃ
បុ៉ណ្ណា ផដលវាអាចលក់បាន។ មិនដូចដើ និងអគ្រជកគឿង 
បរកិាខេ រអា�ើវកម្មគឺកតរូវបានបង់ពន្ធផ អ្ែកជលើតមមលៃមថលៃបុ៉ណ្ណា  
ផដលវាអាចលក់បានកនាុងមថងៃជនះ។
គោនធីនានាទរប់ទរងពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ។ អនាកវាយតមមលៃ
របេ់ជោនធើកំណត់ពើតមមលៃកទព្យេម្បតិ្ផដលជាប់ពន្ធ។ 
អនាកកបមូលពន្ធជោនធើ ជចញវកិ្កយបកតជៅឲ្យម្ចា េ់កទព្យេម្
បតិ្។ សាវនករជោនធើផចកចាយកបាក់ចំណូលពន្ធជៅឲ្យរដ្ឋា
ភិបាលមូលដ្ឋា ន។ ទូទំាងរដឋា ជោនធើន្ន្ចំណ្យកបផែល 
$800 លាន រាល់ឆ្នាំ ជលើេកម្មភាពទំាងជនះ។

សំងណើ
ពន្ធដី នតិងអគារពាណតិ ជ្ជកម្ម នតិងឧសសាហក
ម្មផ អ្ែកគលីតមមលៃម ល្ៃបុ៉ណ្ណា ផដលវាទតរូវអាចលក់
បាន។ វធិានការជនះតកមរូវឲ្យដើ និងអគ្រពាណិ�្ជកម្ម 
និងឧេសាែកម្ម (បន្ទា ប់ពើជនះេំជៅយ៉ងសាមញ្ញជា 

• បជង្កើនកបភពមូលនិធិេកម្ប់សាលាជរៀនកកមិត K-12 
មហាវទិយាល័យេែគមន៍ និងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ជដ្
យតកមរូវឲ្យម្នការយកពន្ធជលើកទព្យេម្បតិ្ពាណិ�្ជ
កម្មនិងឧេែកម្ម ជដ្យផ អ្ែកជលើតមមលៃទើ្សារបចចាុប្បននា 
ជាជាងតមមលៃទិញ ។

• ជលើកផលងពើការផ្លៃ េ់បូ្រពន្ធ៖ កទព្យលំជៅដ្ឋា នដើកេិកម្ម 
និងម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្ពាណិ�្ជកម្ម និងឧេសេែកម្មផដលម្
នតមមលៃបញចាូលគ្នា ចំនួន $3 លាន ឬតិចជាងជនះ ។ 

• ការ្្ល់មូលនិធិអប់របំផនម្ណ្មួយ នឹងបំជពញការធាន្
មនការ្្ល់មូលនិធិសាលាផដលម្នកសាប់ ។ 

• ជលើកផលងអា�ើវកម្មោនា តតូចឲ្យរចួពើពន្ធកទព្យេម្បតិ្
ផ្ទា ល់ខលៃួន ។ េកម្ប់អា�ើវកម្មដមទជទៀត ្្ល់ការជលើក 
ផលងចំនួន $500,000 ។

ងសចក្ើសង្ខេបមនកា�បា៉ា ន់បបរាណ�បស់អ្នកវ ិ
ភាគចបាប់ស្ើពើ្ លប៉ាះពាល់សា�ងពើពន្ធ�បស់�ដឋា 
និ្�ដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន ៖
• បជង្កើនពន្ធកទព្យេម្បតិ្ជលើអចលកទព្យពាណិ
�្ជកម្មទំាងឡាយណ្ ផដលម្នតមមលៃជលើេពើ 
$3 លាន ជដ្យ្្ល់ឲ្យរដឋាភិបាលមូលដ្ឋា ន 
និងសាលាជរៀននូវមូលនិធិថ្មើ ផដលម្នទឹកកបាក់ពើ  
$6.5 ពាន់លាន ជៅ $11.5 ពាន់លាន ។

កា�វភិាគងដ្យអ្នកវភិាគអ្្គនើតបិញ ្ញត្ិ

អត្ថប្រមនវធិានក្រគនះអាចរកគ�ីញគៅគលីគរហ្ំរព័ររដឋាគលោធតិក្រគៅ  
voterguide.sos.ca.gov។
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កា�វភិាគងដ្យអ្នកវភិាគអ្្គនើតបិញ ្ញត្ ិ បន្

“ពាណិ�្ជកម្ម”) បង់ពន្ធ ផ អ្ែកជលើតមមលៃមថលៃបុ៉ណ្ណា ផដលវាអា
ចលក់បាន �ំនួេឲ្យតមមលៃទិញជដើមរបេ់វា។ ការផ្លៃ េ់បដាូរ
ជនះកតរូវបានដ្ក់�ំនួេជដ្យចាប់ជ ដ្ាើមកនាុងឆ្នាំ  2022។ កា
រផ្លៃ េ់បដាូរមិនចាប់ជ ដ្ាើមមុនឆ្នាំ  2025 េកម្ប់កទព្យេម្
បតិ្ផដលកតរូវបានជកបើជដ្យអា�ើវកម្មជៅរដឋា California 
ផដលបំជពញបានរាមវធិានជាក់លាក់ន្ន្ និងម្ននិជយ�ិត 
50 ន្ក់ ឬតិចជាងែនាឹង។ ដើលំជៅដ្ឋា ន និងដើកេិកម្មបន្គិត
ពន្ធផ អ្ែកជលើតមមលៃទិញជដើមរបេ់វា។
ទ្រព្យសម្បត្តិតមមលៃទាបជាងមួយចំនួនមតិនទតរូវបានរាប់បញ្ូល។ 
ការផ្លៃ េ់បដាូរជនះមិនអនុវត្ ជបើម្ចា េ់ម្នដើ និងអគ្រពាណិ�្ជកម្មតមមលៃ 
$3 លាន ឬតិចជាងែនាឹងជៅកនាុងរដឋា California (កតរូវបានមលតកមរូវ
េកម្ប់អតិ្រណ្ជរៀងរាល់ពើរឆ្នាំ មដាង)។ កទព្យេម្បតិ្ទំាងជនះបន្គិ
តពន្ធផ អ្ែកជលើតមមលៃទិញជដើមរបេ់វា។ 

ក្ត់បន្ថយពន្ធគលីគទរឿងបរកិ្ខា រអាជីវកម្ម។ វធិានការជនះ
កាត់បនយ្តមមលៃជាប់ពន្ធគឺជកគឿងបរកិាខេ ររបេ់អា�ើវកម្មនើ
មួយៗបាន $500,000 ជដ្យចាប់ជ ដ្ាើមកនាុងឆ្នាំ  2024។ 
អា�ើវកម្មតិចជាង $500,000 មនជកគឿងបរកិាខេ រ មិនបាច់បង់ព
ន្ធអ្ើជ�ើយជលើទំនិញទំាងជន្ះ។ ពន្ធកទព្យេម្បតិ្ទំាងអេ់ជលើ
ជកគឿងបរកិាខេ រអា�ើវកម្ម គឺកតរូវបានលុបជចាលេកម្ប់អា�ើវកម្ម
ជៅរដឋា California ផដលបំជពញបានរាមវធិានជាក់លាក់ន្ន្ 
និងម្ននិជយ�ិត 50 ន្ក់ ឬតិចជាងែនាឹង។ 

ឥទ្្ធពិលមនសា�ងពើពន្ធ
ពន្ធគកីនគ�ីងគលីដី នតិងអគារពាណតិ ជ្ជកម្ម។ ម្ចា េ់ដើ 
និងអគ្រពាណិ�្ជកម្មភាគជកចើន ផដលម្នតមមលៃជលើេពើ 
$3 លាន នឹងកតរូវបង់ពន្ធកទព្យេម្បតិ្ខ្ពេ់ជាង។ ផតម្ចា េ់កទព្
យេម្បតិ្ខលៃះកនាុងចំជណ្មម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្ទំាងជនះបុ៉ជណ្ណា ះ នឹ
ងចាប់ជ ដ្ាើមបង់ពន្ធខ្ពេ់ជាងកនាុងឆ្នាំ  2022 ។ កតឹមឆ្នាំ  2025 
ម្ចា េ់កទព្យេម្បតិ្ទំាងជនះភាគជកចើននឹងបង់ពន្ធខ្ពេ់ជាង។ 
ជដ្យចាប់ជ ដ្ាើមកនាុងឆ្នាំ  2025 ពន្ធជលើកទព្យេម្បតិ្េរបុចាប់ពើដើ 
និងអគ្រពាណិ�្ជកម្ម កបផែលនឹងម្នចំនួន $8 ពាន់លានដល់ 
$12.5 ពាន់លាន ខ្ពេ់ជាងឆ្នាំ ភាគជកចើន។ តមមលៃកទព្យេម្បតិ្ពា
ណិ�្ជកម្មអាចផ្លៃ េ់បដាូរជាជកចើនពើមួយឆ្នាំ ជៅមួយឆ្នាំ ។ ជនះម្នន័
យថាចំនួនពន្ធកទព្យេម្បតិ្ជកើនជ�ើង ក៏អាចផ្លៃ េ់បដាូរជកចើនពើមួយ
ឆ្នាំ ជៅមួយឆ្នាំ ផដរ។ 
បានក្ត់បន្ថយពន្ធគលីគទរឿងបរកិ្ខា រអាជីវកម្ម។ ពន្ធកទព្យេ
ម្បតិ្ជលើជកគឿងបរកិាខេ រអា�ើវកម្ម កបផែលនឹងម្នបើបួនរយលា
នដុលាលៃ រទាបជាងរាល់ឆ្នាំ ។ 
ទបាក់ផដលបានកំណត់គដ្យផ�កគដីម្ីបបង់ម ល្ៃចំណ្យមនវិ
ធានក្រគនះ។ វធិានការជនះកតរូវបានកំណត់កបាក់ជដ្យផ�ក 

េកម្ប់មថលៃចំណ្យជ្សេងៗផដលបជង្កើតជ�ើងជដ្យវធិានការ
ជនះ។ ជនះរាប់បញចាូលទំាងការ ដ្ាល់ ទបាក់បីបួនរយលានដុលាលៃ រ
កុ្ងមួយឆំ្្ ជៅដល់បណ្ដា ជោនធើ ជដើម្បើបង់កបាក់ជលើមថលៃចំណ្
យមនការបំជពញវធិានការជនះ។ វធិានការជនះនឹងបជង្កើនចំនួនកា
រង្រផដលអនាកវាយតមមលៃរបេ់ជោនធើជធ្ើ និងអាចតកមរូវឲ្យផ្លៃ េ់បដាូ
រជលើរជបៀបផដលពួកជគជធ្ើការង្ររបេ់ពួកជគ។ ជោនធើន្ន្អា
ចម្នមថលៃចំណ្យពើវធិានការជនះ មុនជពលកបាក់ថ្មើអាចរកបាន
េកម្ប់កគបដណដា ប់ជលើមថលៃចំណ្យទំាងជនះ។ រដឋានឹង ដ្ាល់កមចាើដ
ល់ជោនធើន្ន្ជដើម្បើកគបដណដា ប់ជលើមថលៃចំណ្យដំបូងទំាងជនះ 
រែូតទាល់កបាក់ចំណូលពន្ធកទព្យេម្បតិ្ថ្មើគឺអាចម្ន។ 
មូលនតិធតិ ្្មីសទមាប់រដ្ឋា ភតិបាលមូលដ្ឋា ន នតិងសាលាគរៀន។ 
ជារមួ កបាក់ $6.5 ពាន់លាន ដល់ $11.5 ពាន់លាន កនាុ
ងមួយឆ្នាំ ជលើពន្ធកទព្យេម្បតិ្ថ្មើនឹងបានជៅដល់រដ្ឋា ភិបា
លមូលដ្ឋា ន។ 60 ភាគរយនឹងបានជៅដល់បណ្ដា ទើកក រុង 
ជោនធើ និងមណ្ឌ លពិជេេៗ។ ចំផណកទឹកកបាក់របេ់ទើកក រុង 
ជោនធើ ឬមណ្ឌ លពិជេេនើមួយៗ ផ អ្ែកជលើវត្ុមួយចំនួន 
រមួម្នចំនួនទឹកកបាក់ពន្ធថ្មើៗ ផដលបានបង់ជដ្យអចល
នកទព្យពាណិ�្ជកម្មកនាុងេែគមន៍ជន្ះ។ រដ្ឋា ភិបាលមិនទំា
ងអេ់ជន្ះជទនឹងកតរូវបានធាន្ពើកបាក់ថ្មើជនះ។ រដ្ឋា ភិបាល 
ខលៃះកនាុងតំបន់�នបទអាចបញចាប់ជដ្យោតបង់កបាក់ ជដ្
យសារផតពន្ធជលើជកគឿងបរកិាខេ រអា�ើវកម្មទាបជាង។ 40 
ភាគជ្សេងជទៀត នឹងបជង្កើនមូលនិធិេកម្ប់សាលាជរៀន 
និងមហាវទិយាល័យេែគមន៍។ ចំផណកកបាក់របេ់សាលាជរៀន 
ឬមហាវទិយាល័យេែគមន៍នើមួយៗ គឺភាគជកចើនផ អ្ែកជលើចំនួ
នេិេសេជកចើនបុ៉ណ្ណា  ផដលពួកជគម្ន។ 

ចលូងមើល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សបរាប់បញ្ជើ មនគណៈ 
ករា្ម ធិកា� ដដលបង្កើតង�ើ្ ជាចម្ប្ងដើម្បើគំាបទ្ 

ឬជំទាស់វធិានកា�ងនះ។

ចលូងមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html  
ងដើម្បើចលូងបបើអ្នក�មួប�ចិ្ចា កទានកពំលូៗទំា្  

10 �បូ សបរាប់ គណៈកម្មកា� ។ 

បបសិនងបើអ្នកច្់បានចបាប់ចមល្ា មនអត្ថបទ្ងពញងល
ញមនវធិានកា��ដឋាងនះ សមូទ្�ូស័ព្ទមក�ដឋាងលខាធិកា� 

តាមងលខ (888) 345-4917 
ឬអ្នកអាចអុើដម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov 

ងហើយចបាប់ចមល្ា មួយនឹ្ 
បត រូវបានង្ញើងៅអ្នកងដ្យឥតគតិម្លា។

បណ្កើនបបភពមលូនធិិសបរាប់សាលាណ�ៀនសាធា��ៈ មហាវទិ្យាល័យសហគមន៍
 និ្ ណសវាកម្ម�ដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា ន ណដ្យផ្លា សប់្�ូកា�វាយតមមលាពន្ធ�បសប់ទ្ព្យសម្បត្ិ

ពា�ិជ្ជកម្ម និ្ ឧសសាហកម្ម ។ កា�ណ្្ើមបបជាសទិ្្ធវិណិសាធនកម្ម�ដឋាធម្មនញុ ្ញ ។

សណំ�ើ
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